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1. Sağlıklı Yaşam Merkezinden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, personeli ve personelin birinci 

derece yakınları faydalanabilirler. Personelimiz ve birinci derece yakınları için Sağlıklı Yaşam Merkezi kullanım 

süreleri …………………………………………………………………………..………. gün ve saatleri arasındadır. 

2. Merkezde temiz spor ayakkabısı, havlu ve spor kıyafeti kullanılması zorunludur. Uygun kıyafetle spor 

yapmadığı tespit edilen kişilerin, Merkezi kullanmalarına izin verilmez. 

3. Üyelik sözleşmesini imzalayarak üye olan, sporcu lisansına sahip olmayıp sadece sosyal faaliyet amaçlı 

spor yapacak olan kişilerin, “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereği sağlık raporu alması 

zorunlu değildir.  Bu kişiler, spor yapmasında sağlık yönünden bir sakınca olmadığını beyan etmiş kabul edilir. 

4. Herhangi bir yaralanma veya sakatlığa sebebiyet vermemek için Merkezde bulunan tüm aletlerin kullanım 

talimatlarına uygun bir şeklide doğru ve dikkatli kullanılması gerekmektedir. Doğru, dikkatli ve amacına uygun 

kullanılmayan araç gereçlere verilen her türlü zarar Daire Başkanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen zarar, 

kullanıcı tarafından karşılanır, hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır. Zararın bedeli, kullanıcı tarafından 

ödenmediği sürece tesisten yararlanamaz. 

5. Üyelerin, Merkezde geçirdiği süre boyunca yaptığı etkinliklerde (bireysel ve grup çalışması dâhil) 

yaşanacak kaza, yaralama, ölüm, fiziksel saldırı vb. ortaya çıkacak adli olaylarla ilgili olarak Üniversitenin 

herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğu yoktur. 

6. Üyeler çantalarını soyunma odalarındaki dolaplarda muhafaza edecektir. Spor alanı içerisine kıyafet, çanta 

ve/veya herhangi bir şahsi eşya bırakılması yasaktır. Kaybolan ya da zarar gören kişisel eşyalardan SKS Daire 

Başkanlığı ve Üniversite sorumlu tutulamaz. Soyunma odalarında bulunan dolaplar, günlük kullanım içindir. 

Üyeler bu dolapları tesisten ayrılırken boşaltmak zorundadır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı dolapları gün 

sonunda açmaya yetkilidir. Dolaptan çıkartılan eşyalar 7 gün muhafaza edilir. Unutulan terli ve ıslak eşyalar ise 

muhafaza edilmez. 

7. Üye tarafından, üyeliğin süresi sona ermeden veya herhangi bir nedenle kullanım hakkının sonlandırılmak 

istenmesi durumunda veya kullanıcı tarafından imzalanan üyelik sözleşmesi maddelerine aykırı davranan ya da 

herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen kullanıcının tesis kullanımı da sona erer. Bu durumlarda üyelik 

için yatırılan ücret kişiye iade edilmez. 

8. Üyelik Sözleşmesi maddelerine aykırı davrananlar hakkında Daire Başkanlığı yetkili personeli tarafından 

düzenlenen tutanak işleme konur. Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak kurul tarafından, işlenen fiilin durumu 

incelenir ve kurulun vereceği karar uygulanır. Üyeliğin iptali durumunda üyelik bedeli kişiye iade edilmez.  

9. Kullanım hakkının sona ermesini takiben her yenilenme döneminde, gerekli belgelerin ibrazı zorunludur. 

Aksi takdirde kullanım hakkı iptali yapılır ve ücret iadesi yapılmaz. 

10. Merkezin kullanımı sırasında diğer kişilerin çalışmasına engel teşkil edecek şekilde aykırı tutum ve 

davranışlarda bulunanlar uyarılır. Uyarılara rağmen aykırı tutum ve davranışlara devam eden kişilerin üyelikleri 

iptal edilir. 

11. Tesis içerisinde kapalı alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle sigara içilemez. Tesise alkollü gelmek veya 

tesis içerisinde ve çevresinde alkol almak kesinlikle yasaktır. 

12. Tesis kullanımı hiçbir koşulda bir başka kullanıcıya devredilemez. 

 

Yukarıda belirtilen sözleşme kurallarını ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi 

Kullanım Yönergesi esaslarını okudum, kabul ediyorum, ayrıca spor yapmama sağlık yönünden herhangi 

bir mâni durum olmadığını beyan ederim. …../…./20… 

 

   Öğrenci                Personel/Personel Yakını 

Adı Soyadı:                  Adı Soyadı:   

Bölüm:                                        Yakınlık Derecesi: 

T.C. Kimlik No                                       T.C. Kimlik No: 

Telefon:                                                                                   Telefon: 

İmza:                                                                                       İmza:                                                                        


